
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 
Woensdag 28  november   2018  

 
 
 
 

Sinterklaas 
Afgelopen dinsdag 27 november hebben de kinderen van de onderbouw hun knutsel schoen gezet. 
Vanmorgen was de schoen gevuld met wat lekkers en hadden de rommelpieten er weer een rommeltje 
gemaakt in de klassen. 
 

 
 
Als het goed is komt Sinterklaas volgende week woensdag een bezoekje op de Toermalijn brengen. In 
de hal van de onderbouw liggen al luchtbedden en beddengoed. Wij gaan ervan uit dat de pieten en de 
Sint hier af en toe zullen overnachten. 
 
Op 5 december gaan de kinderen om half 9 naar de klas. Samen met de leerkracht zullen de kinderen 
zich daarna  buiten opstellen om Sinterklaas welkom te heten op de Toermalijn. U bent natuurlijk ook 
welkom om bij de aankomst van Sinterklaas aanwezig te zijn. 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprise maandag 3 december, met een uitloop op dinsdag 4 
december, inleveren bij de leerkracht van hun groep. 
 
De kinderen, van groep 1 t/m 8, hoeven deze woensdag de 5e december,  geen eten en drinken mee te 
nemen!  
 
Wij gaan ervan uit dat het weer een gezellige dag gaat worden. 
 
De Sinterklaascommissie 

Excursie 
Op donderdag 29 november gaat onze groep 6 op excursie naar afvalverwerkingsbedrijf Rova. De 
speciale Rova-bus vertrekt om 08.30 uur vanaf school en we zullen rond 11.30 weer terug zijn. 
 



Verkeersouder 
Onze school kent al vele jaren een of meer Verkeersouders. Op dit moment is dat Margreet Helbig 
(moeder van Quinten, gr. 6). Zij zou een maatje willen hebben. Het betreft op jaarbasis enkele 
bijeenkomsten op het Gemeentehuis om samen met een beleidsmedewerker en de andere 
verkeersouders in Zwartewaterland te praten over de verkeerssituatie in de verschillende kernen. Maar 
ook zaken als Streetwise komen aan bod. In dit verband kunnen we noemen dat De Toermalijn op 
woensdag 29 mei weer mee doet aan dit ANWB-programma (In een latere Nieuwsbrief hier meer info 
over).  
Wie wil samen met Margreet Verkeersouder zijn op onze school. Je kunt je aanmelden bij Margreet of 
bij de directeur. 
 
Studiereis meester  Hilco 
 

 
 
Afgelopen week reisde collega Hilco de Graaf op uitnodiging van de KPZ met een groep studenten en 
schooldirecteuren naar Manchester-Engeland. Daar vertelde hij een groep van Engelse 
schooldirecteuren over onze manier van verwijzen richting het Voortgezet Onderwijs. Het was voor 
Hilco een eye-opener om te ervaren hoé er onderwijs wordt gegeven in een van de kansarmste 
gebieden van Engeland.  
 
 
 
 
 
 

Vanuit de Kerstcommissie 
 
Terwijl Sinterklaas nog druk bezig is om alle cadeautjes op het goede adres af te leveren vragen wij uw 
aandacht voor het volgende: 
 
Het thema: Dit jaar gaan we voor White Christmas 
Witte kleding of accenten worden gewaardeerd. 
 
Maandag 10 december  
De kerstcommissie gaat vanaf 18.30 uur de school in kerstsfeer brengen, we kunnen altijd extra handen 
gebruiken. De grote boom in de centrale hal wordt neergezet en in alle klassen komt een (kunst) 
kerstboom. 
 
Woensdag 12 december 
 Op woensdagmorgen 12 december a.s. willen we weer creatief aan de slag gaan om fraaie kerstbakjes 
te maken. Als u wilt zorgen voor een passend bakje of schaal, zorgen wij voor de oase en een kaars. 
Natuurlijk willen wij u ook vragen om, waar mogelijk extra groen voor het kerstkunstwerk aan te leveren. 
De kerststukjes gaan niet direct mee naar huis maar worden ook gebruikt voor de aankleding van ons 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://brabander.nl/files/brabander/kerstvakantie/Kersttussenstuk.png&imgrefurl=https://brabander.nl/feestdagen.html&docid=wahtHlsXJJbSNM&tbnid=enUYIsDqGaO6HM:&vet=10ahUKEwiB-IXW-vHeAhXN-6QKHd-jB3IQMwg6KBMwEw..i&w=800&h=157&bih=604&biw=1280&q=plaatje kerst&ved=0ahUKEwiB-IXW-vHeAhXN-6QKHd-jB3IQMwg6KBMwEw&iact=mrc&uact=8


kerstfeest. Wilt u helpen om de kerstknutsels tot stand te brengen neem even contact op met een van 
de leerkrachten. 
 
Vanaf woensdag 12 december hangen de inschrijflijsten voor onze kerstmaaltijd op de ramen van het 
klaslokaal. We willen u nogmaals vriendelijk vragen niet te grote porties aan te leveren. Liever 2 keer 
een hapje voor 10 personen dan 1 keer voor 20!  Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de overgebleven 
lekkernijen naar beneden worden gebracht. U kunt de hapjes woensdag 19 december vanaf 5 uur 
aanleveren. We verheugen ons er nu al op! 
 
Woensdag 19 december 
We verwachten onze gasten vanaf 17.00 uur op school, de rode loper ligt klaar. Wilt u s.v.p. de 
hoofdingang van de Streukeler Veste gebruiken. (ingang sporthal) 
We beginnen om 17.10 uur, wilt u zorgen voor het bestek (graag met naam). 
Onze “gasten” gaan na de maaltijd (rond 18.20 uur) naar beneden om te genieten van een voorstelling 
door de juffen en de meesters.  Na de voorstelling gaan de leerlingen weer terug naar hun klaslokaal en 
kunnen daar vanaf 19.00 worden opgehaald. We zouden het erg op prijs stellen als we u vanaf 19.00 
uur in de grote hal beneden mogen ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Donderdag 20 december 
De kerstversiering wordt weer opgeborgen, extra handen zijn van harte welkom! 
 

Belangrijke data 
 

November 
 

Vrijdag 30 
Speelgoedochtend gr. 1-2 

11.00 uur Klassenshow gr. 6 
 

December 
 

Maandag 3 
20.00 uur – vergadering MR 

 
Woensdag 5 

Sinterklaasfeest 
 

Vrijdag 7 
Gr. 1-4 vij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEUGDSPORTMONITOR 2018 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente 
Zwartewaterland de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, 
bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente 
als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en 
het schoolgezondheidsbeleid. 
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.  
 
Wat vragen we van u? 
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. 
Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de 
vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.  
 
Hoe doet u mee? 
Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde 
basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is 
niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het 
onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit 
cadeaukaart van €50 verloot. 
 
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deToermalijn 
 
Alvast bedankt voor uw deelname! 
 
PS1: Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Denise Homminga van de 
gemeente Zwartewaterland (d.homminga@zwartewaterland.nl) of met Marieke van Vilsteren van 
Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).  
 
sportmonitor 
https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deToermalijn 
 
PS2: 
Wanneer u naar de digitale versie van onze Nieuwsbrief gaat op www.detoermalijnhasselt.nl, is 
het gemakkelijk om de link te kopiëren/plakken. 
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